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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

ΔΕΥΤΕΡΑ  15  ΙΟΥΝΙΟΥ  2020 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
Α1. Το άρθρο αναφέρεται στο προσωπικό βίωμα της ανάγνωσης, 

η οποία παρουσιάζεται ως ερέθισμα σκέψης και αυτογνωσίας. 
Μέσω της ιστορικής εξέλιξης της αναγνωστικής διαδικασίας, 
επισημαίνονται οι διαφορές σε σχέση με τον τρόπο και τη 
λειτουργία της σήμερα, καθώς και η κοινωνική της διάσταση 
μέσω της αλληλεπίδρασης συγγραφέα και αναγνώστη και της 
καθολικότητας των συναισθημάτων που γεννά το διάβασμα. 
Τέλος, δίνεται έμφαση στα ευεργετικά αποτελέσματα της 
φιλαναγνωσίας και στη δυνατότητα που παρέχει στον 
άνθρωπο για βίωση μεταμορφωτικών εμπειριών. 

 
Β1. α. Σωστό 

 β. Σωστό 
 γ. Σωστό  
 δ. Λάθος  
 ε. Λάθος 

 
Β2. α. Πρώτος τρόπος ανάπτυξης: Παραδείγματα. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται παραδείγματα «φωναχτής» 
ανάγνωσης(αρχαίοι Έλληνες, μοναχοί της σκοτεινής εποχής 
της Ευρώπης) και παραδείγματα τεχνολογιών κειμένου 
(όπως ο κινητός τύπος). 
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Δεύτερος τρόπος ανάπτυξης: Σύγκριση-Αντίθεση. 
Συγκεκριμένα, συγκρίνονται αντιθετικά οι τρόποι 
ανάγνωσης στην αρχαία Ελλάδα και στη σύγχρονη Ελλάδα. 
«οι αρχαίοι Έλληνες διάβαζαν τα κείμενά τους φωναχτά» 
«Σήμερα : διαβάζουμε λέξεις, χωρίς να τις εκφέρουμε 
φωναχτά..» 

 
 β. -Το β’ ενικό πρόσωπο(«να σκέφτεσαι, να σε κάνει να 

αναπτύσσεις, το αντιλαμβάνεσαι»). 
Ο συγγραφέας επιλέγει το β’ ενικό πρόσωπο για να 
δημιουργήσει στον αναγνώστη την αίσθηση πως 
απευθύνεται προσωπικά σ’ εκείνον, προσελκύοντας το 
ενδιαφέρον του και κάνοντας το κείμενο πιο άμεσο. Επίσης, 
προσδίδει στο λόγο του διαλογικό χαρακτήρα ενώ 
διαφαίνεται και η παραινετική διάθεση του γράφοντος. 

 
-Το α’ ενικό πρόσωπο(«κατάλαβα, ρίχτηκα»). 
Ο συγγραφέας με τη χρήση του α’ ενικού προσώπου 
προσδίδει στο λόγο του προσωπικό και εξομολογητικό 
τόνο. Συγκεκριμένα, παραθέτει τη δική του θέση για την 
ανάγνωση βιβλίων που για εκείνον είναι προσωπική 
υπόθεση. 

 
-Το γ’ ενικό πρόσωπο(«είναι, ήταν, έπεφτε»). 
Ο συγγραφέας με τη χρήση του γ΄ ενικού προσώπου 
προσδίδει στο λόγο του αντικειμενικότητα, σχετικά με το 
θέμα της ανάγνωσης βιβλίων.  

 
Η εναλλαγή ρηματικών προσώπων προσδίδει στο κείμενο 
ζωντάνια και εκφραστική ποικιλία. 
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Β3. α. -ρίχτηκα με τα μούτρα: μεταφορική λειτουργία της γλώσσας. 

Μετατροπή: αφοσιώθηκα(κυριολεκτική λειτουργία). 
-έπεφτε στα χέρια μου: μεταφορική λειτουργία της γλώσσας. 
Μετατροπή: βρίσκονται μπροστά μου(κυριολεκτική 
λειτουργία). 
 

 β. 1. διαμορφώνει 
2. διαφορετική 
3. προαγωγή 
4. διευρύνει 

 
Β4. α. Την κατανόηση του κόσμου. 

Το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας μας. 
Με τη χρήση των ονοματικών συνόλων, το ύφος γίνεται πιο 
επίσημο και τυπικό. 
 

 β. 1. Επεξήγηση που θεωρείται απαραίτητη για τον όρο 
ατομική, κοινωνική δραστηριότητα. 

2. Παρατίθενται αυτούσια τα λόγια του Martin.  
3. Μεταφορική χρήση του όρου «τέχνη». 

 
Γ1. Αγαπητοί καθηγητές, γονείς και συμμαθητές 

 
Πρόλογος 

Συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ σήμερα, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, για να μιλήσουμε για ένα σημαντικό, 
κατά την κρίση μου, θέμα που αφορά τους νέους. 
Αξιοποιώντας λοιπόν, την ευκαιρία που μου δίνεται, θα ήθελα 
να διατυπώσω κάποιες απόψεις για τον ρόλο του βιβλίου και τη 
συμβολή του στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας και να καταλήξω σε προτάσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η φιλαναγνωσία. 
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Κύριο μέρος 
Α  Ζητούμενο 
 Συντείνει στην πνευματική καλλιέργεια, γιατί μορφώνει το 

άτομο, αφού καταγράφει τις γνώσεις των προηγούμενων 
γενεών, διατηρεί και διαδίδει τις ιδέες και γενικότερα την 
πνευματική κληρονομιά του παρελθόντος. 

 Καλλιεργεί τις πνευματικές δυνάμεις όπως την αντίληψη, τη 
φαντασία, την κρίση και τη σύνεση και οξύνει τις διανοητικές 
δεξιότητες καθιστώντας τον νέο ικανό να κρίνει και να 
συγκρίνει, ώστε να αποκρυσταλλώσει την προσωπική του 
άποψη. 

 Ηθικοποιεί με την προβολή προτύπων ήθους και 
συμπεριφοράς, ανθρωπιστικών αξιών και ηθικών αρχών 
προωθώντας ταυτόχρονα τον σεβασμό, αλλά και διαχρονικά 
σύμβολα αρετής. 

 Ανανεώνει ψυχικά, καθώς αποσυμπιέζει από το άγχος που 
δημιουργούν οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας, αλλά και 
οι συνθήκες ζωής. 

 Ευνοεί την περισυλλογή και κινητοποιεί τον γόνιμο 
προβληματισμό δημιουργώντας το αίσθημα του αλτρουισμού 
και οδηγεί σε διάλογο με τον συνάνθρωπο, γεγονός που 
προάγει τις κοινωνικές σχέσεις και συντελεί στην πρόοδο του 
συνόλου. 

 Εμπλουτίζει τις εμπειρίες και ταξιδεύει τον νέο σε 
διαφορετικούς κόσμους βιώνοντας πρωτόγνωρες 
καταστάσεις και διλλήματα, τα οποία είναι πολύτιμα για να 
γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. 

 Ενισχύει ψυχικά με θάρρος, υπομονή, αισιοδοξία, 
αυτοκυριαρχία, αυτοέλεγχο και ευσυνειδησία, στοιχεία 
απαραίτητα για τη διαμόρφωση μιας υγιούς και 
ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 
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Β  Ζητούμενο 
 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από το σχολείο 

που αφορούν το βιβλίο (όπως βιβλιοπαρουσιάσεις), 
ενθαρρύνοντας τους μαθητές για τη συμμετοχή σε αυτές. 

 Παροχή ερεθισμάτων στα παιδιά από την οικογένεια και 
καλλιέργεια της αγάπης για το βιβλίο από τη νεαρή ηλικία. 

 Οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου βιβλιοθηκών σε εθνικό 
επίπεδο που θα διευκολύνει την πρόσβαση των νέων σε 
έργα με ιδιαίτερη αισθητική αξία. 

 Προβολή της αξίας του βιβλίου από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. 

 Ανάγνωση λογοτεχνικών έργων με τη χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων. 

 Απαγκίστρωση από μορφές νόθης ψυχαγωγίας. 
 Σωστή διδασκαλία των νέων ελληνικών και απομάκρυνση 

από τη στείρα αποστήθιση, ώστε να δημιουργηθεί μια στενή 
σχέση ανάμεσα στον νέο και το βιβλίο και να εκμεταλλευτεί 
τα οφέλη του. 

 
Επίλογος 
Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να σας επιστήσω 
την προσοχή στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη 
βελτίωση της σχέσης του νέου με το βιβλίο. Θα ήθελα επίσης 
να τονίσω, για ακόμη μία φορά, την ιδιαίτερη θέση που πρέπει 
να έχει το βιβλίο στη ζωή ενός νέου και να εκφράσω την ελπίδα 
ότι η πολιτεία και οι φορείς αγωγής, κυρίως, θα καταβάλουν τη 
δέουσα προσπάθεια ώστε το βιβλίο να λάβει τη θέση που του 
αρμόζει στην καθημερινότητα ενός νέου. 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 


